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Regulamin konkursu „FOTO 2018” 

 

§ 1. Definicje 

1. Konkurs – konkurs „FOTO 2018” prowadzony na zasadach określonych niniejszym 

Regulaminem. 

2. Organizator – STRIMA Sp. z o.o., z siedzibą w Swadzimiu, przy ulicy Poznańskiej 54, 62-080 

Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem 0000064216. 

3. Uczestnik – zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik serwisu http://pl.strima.com/, 

będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która 

zgłasza swój udział w Konkursie. 

4. Nagroda – TEXI BALLERINA - Maszyna do szycia sterowana komputerowo 

5. Komisja – Składa się  z 4 pracowników firmy STRIMA. Komisja ocenia nadesłane zdjęcia i 

wybiera zwycięzcę Konkursu. 

 

§ 2. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu 

http://pl.strima.com/. 

3. Konkurs rozpoczyna się 4 maja 2018 roku, a kończy 15 września 2018 roku. 

4. Konkurs „FOTO 2018” nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku 

o grach hazardowych (dz. U. z 2009 Nr 201 poz.1540 z późn. zm.). 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

1. Uczestnikiem Konkursu może być zarejestrowany lub niezarejestrowany użytkownik serwisu 

http://pl.strima.com/ będący osobą pełnoletnią. Uczestnik może być osobą z Polski jak również 

z zagranicy. 

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora, a także członkowie ich 

najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępne, zstępne, rodzeństwo, 

małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.  

3. Zdjęcia zgłoszone w Konkursie przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach 

związanych z konkursem. 

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 

 

§ 4. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest STRIMA Sp. z o.o., z siedzibą 

w Swadzimiu, przy ul. Poznańskiej 54, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000064216, e-mail: 

rodo@strima.com , nr tel. 61 8950 988 (dalej także jako Spółka). 

2. Dane osobowe są przetwarzane w celach przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu „Foto 

2018” oraz rozliczenia nagród Zwycięzców Konkursu.  

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, a w zakresie rozliczenia nagród 

Zwycięzcy Konkursu – właściwe przepisy prawa podatkowego. Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych może zostać w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Kategorie odbiorców danych osobowych: Organizator, kurier, system obsługi ERP, 

programista – agencja marketingowa. 

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do chwili rozstrzygnięcia Konkursu 

lub odwołania zgody na ich przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi 
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wcześniej, a w przypadku danych osobowych Zwycięzców – do chwili upływu przedawnienia 

obowiązku podatkowego. Administrator danych osobowych zastrzega sobie także prawo do 

przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu do chwili przedawnienia 

ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.  

6. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych 

osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.  

7. Uczestnicy Konkursu mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych 

spowoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie.  

 

§ 5. Zasady Konkursu 

By wziąć udział w  Konkursie należy: 

1. Uczestnik Konkursu może być zarejestrowanym lub niezarejestrowany użytkownikiem serwisu 

http://pl.strima.com/. 

Uczestnik konkursu powinien dokonać zakupów dowolnych produktów w serwisie 

http://pl.strima.com/. Wyrazić zgodę na otrzymanie torby Texi wpisując w komentarzu do 

zamówienia hasło „TORBA TEXI”. Torba zostanie wysłana wraz z zamówieniem.  

2. Torba TEXI wydawana jest do zakupów w czasie od 4.05.2018 do 30.06.2018 lub do 

wyczerpania zapasów.  

3. Zrobić zdjęcia z użyciem Torby TEXI.  

4. Wysłać maks. 3 zdjęcia w formie cyfrowej, wybierając jedną z dwóch opcji: 

- wypełnić formularz na www.strima.com/foto2018 

- wysłać maila na marketing@strima.com w temacie wpisując "FOTO2018" 

W obu przypadkach należy podać tytuł zdjęcia, autora, miejsce i datę wykonania., max. 

wielkości zdjęcia 10 Mb. 

5. Zdjęcie musi być wykonane w czasie trwania konkursu, od 4.05.2018 do 15.09.2018. 

6. Zdjęcia zawierające treści sprzeczne z prawem, łamiące normy społeczne i obyczajowe lub 

będące niezgodne z założeniem Konkursu nie będą brane pod uwagę. 

7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcia zgłoszone w Konkursie stanowią przejaw jego 

własnej twórczości oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym autorskich praw 

majątkowych i osobistych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku. Uczestnik zobowiąże się do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie w związku z naruszeniem 

tych praw, z wyjątkiem obowiązków i odpowiedzialności spoczywających na Organizatorze 

wynikających z przepisów prawa. 

 

§ 6. Nagroda 

1. Nagrodę w Konkursie stanowi maszyna do szycia sterowana komputerowo z 200 programami 

szycia – TEXI BALLERINA o wartości 1584 pln brutto.  

2. Nagroda przyznawana jest jednemu Uczestnikowi, którego wybierze Komisja. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody wyróżnienia.  

4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent 

pieniężny. 

5. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, 

niezbędnych do wydania Nagrody, forma jej wydania pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

 

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu 

1. Rozstrzygnięcie konkursu  i ogłoszenie wyników nastąpi 25.09.2018. 

2. Do rozstrzygnięcia konkursu, dopuszczone będą zdjęcia oraz formularz zgłoszeniowy,  czytelny 

i spełniający wymogi omówione w paragrafie 5. „Zasady Konkursu”. 
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3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail 

za pośrednictwem konta: marketing@strima.com. Zwycięzca zostanie poproszony o podanie 

danych adresowych, na które zostanie wysłana nagroda. 

4. Nagroda zostanie przyznana przez Komisję. Komisja przy rozstrzygnięciu konkursu będzie 

brała pod uwagę oryginalność nadesłanych zdjęć.  

5. Organizator zastrzega dla Komisji prawo do nie przyznania nagrody.  

 

§ 8. Wydanie Nagrody 

1. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy kurierem w przeciągu 48h od momentu ogłoszenia 

wyników Konkursu i otrzymania danych do wysyłki od Zwycięzcy Konkursu. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzca konkursu odmówi przyjęcia nagrody Organizator 

nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi. 

 

§ 9. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane do Organizatora na adres email: 

marketing@strima.com z dopiskiem „Reklamacja w konkursie FOTO 2018”.  

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika tj.: imię, nazwisko, mail oraz dokładny opis i 

powód reklamacji.  

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik zgłaszający 

reklamację zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia w formie elektronicznej 

niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

 

§ 10. Zasady opodatkowania 

1. Podatek od wygranej w Konkursie „FOTO 2018” pokrywa Organizator. 

 

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora. 

2. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez 

Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez 

podania przyczyny, poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 

www.strima.com. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub 

nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych, 

uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z 

prowadzeniem konkursu. 

5. W przypadku, gdy z powodów określonych powyżej nie będzie możliwe wręczenie nagrody, po 

odbiór nagrody Uczestnik może zgłosić się osobiście do siedziby Organizatora w terminie 30 

dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z okazaniem odpowiednich dokumentów, na podstawie 

których możliwe będzie ustalenie prawa do odbioru nagrody. 

6. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie wskazanym w punkcie powyżej, Uczestnik traci 

prawo do nagrody, a Organizator nie będzie zobowiązany do jej przyznania innej osobie. 

7. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją konkursu będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

8. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu 

określone w Regulaminie. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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